SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
EWANGELIZACJA I MISJA -

KS.

EDWIN PECH

Sprawozdanie

PRZEWODNICZ¥CEGO KOMISJI
ds. EWANGELIZACJI I MISJI
ks. Edwin Pech
omisja Ewangelizacyjno-Misyjna Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego w RP wykonywa³a swoje zadania w minionym roku w nastêpuj¹cym sk³adzie: Katarzyna Bruzi, Iwona Gerstenstein, Olga Kuszyk, Katarzyna Luc, Jolanta Suchorab, Lucyna ¯ak, ks. Dariusz Lik, ks. Marcin Orawski
i ks. Edwin Pech.

K

W pierwszej czêœci przedstawiam relacje z ewangelizacji w Karpaczu przygotowane przez cz³onków komisji, a w drugiej sprawozdania z parafii.
I Miêdzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet
W dniach 23-24 lutego 2008 roku mia³y miejsce I Miêdzyparafialne Rekolekcje
Pasyjne dla Kobiet w Karpaczu. Organizatorem by³a parafia ewangelicko-augsburska
Wang, która zaprosi³a do wspó³pracy cz³onków Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej.
W rekolekcjach wziê³o udzia³ 25 pañ z parafii: w Wa³brzychu, Jeleniej GórzeCieplicach oraz w Karpaczu. Tematem przewodnim by³o: "Maria i Marta - dwa typy
pobo¿noœci". Uczestniczki tego spotkania przywita³ ks. prob. Edwin Pech,
a rozwa¿anie na rozpoczêcie przygotowa³a mgr teol. Jolanta Suchorab z Cieplic.
Przy kawie, herbacie i w³asnorêcznie upieczonych ciastach by³ czas na wzajemne
przedstawienie siê i poznanie. Ide¹ tych rekolekcji by³o pog³êbienie relacji z Bogiem,
ale te¿ i miêdzy sob¹. Pomimo tego, i¿ mieszkamy stosunkowo niedaleko siebie, do
tej pory nie by³o kontaktów na linii miêdzyparafialnej. Panie postanowi³y to zmieniæ.
Po obiedzie uczestniczki rekolekcji mia³y okazjê zwiedziæ koœció³ Wang, jego otoczenie, dowiedzieæ siê wiêcej o jego historii i zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Diakonii Wang.
Dla niektórych by³o to coœ nowego, dla innych przypomnienie czy poszerzenie wiadomoœci o w³asnej parafii. O godzinie 15.00 rozpocz¹³ siê g³ówny temat rekolekcji.
Program ten przygotowa³a i przedstawi³a Iwona Holeksa z Wa³brzycha. By³a praca
w grupach, ciekawe dyskusje, a nawet inscenizacja przedstawiaj¹ca wydarzenia
zwi¹zane z pobytem Pana Jezusa w domu Marii i Marty. Wszystkie panie bra³y aktywny udzia³ w tej inscenizacji. W trakcie ca³ego dnia by³y œpiewane pieœni, te znane,

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

97

98

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
EWANGELIZACJA I MISJA -

KS.

EDWIN PECH

ale te¿ nowe, co spotka³o siê z uznaniem. Dzieñ zakoñczy³ siê wspóln¹ kolacj¹, po
której panie z Karpacza pojecha³y na noc do domów. W niedzielê rano, po wspólnym
œniadaniu, wszystkie uczestniczki Rekolekcji wziê³y udzia³ w nabo¿eñstwie w koœciele
Wang. Kazanie wyg³osi³a Iwona Holeksa z Wa³brzycha. Po nabo¿eñstwie odby³o siê
po¿egnalne spotkanie przy kawie, herbacie i ciastach. Wszystkie Uczestniczki tego
pasyjnego spotkania wyje¿d¿a³y bardzo zadowolone, z postanowieniem ponownego
spotkania siê, niekoniecznie dopiero za rok.
XVII Tydzieñ Ewangelizacyjny dla Rodzin
W dniach 16-24 sierpnia 2008 po raz siedemnasty odby³ siê w Karpaczu Tydzieñ
Ewangelizacyjny dla Rodzin Diecezji Wroc³awskiej. W gronie 122 uczestników
znaleŸli siê przedstawiciele wszystkich diecezji. Ze Szczecina obecna by³a ponad
dwudziestoosobowa grupa. Ciekawa forma Tygodnia sprawia, ¿e niektóre rodziny
przyjecha³y do Karpacza kolejny raz, natomiast ci, którzy byli po raz pierwszy, ju¿ rezerwowali miejsce na przysz³y rok. Co jest takiego niepowtarzalnego w Tygodniu
Ewangelizacyjnym w Karpaczu? Mo¿na by d³ugo wymieniaæ. Wielu osobom
odpowiada jego rodzinny charakter. Codziennie rano po œniadaniu spotykaliœmy siê
na wspólnym œpiewie oraz rozwa¿aniu biblijnym, które prowadzi³a Izabela Sikora
i ks. Edwin Pech. Œpiew prowadzony przez Adama Œwiderskiego z £odzi bardzo
wszystkich integrowa³. Œpiewaliœmy pieœni ze œpiewnika "Chwalmy Pana" lub ze
Œpiewnika Koœcielnego w kanonie lub z podzia³em g³osów na panie i panów.
Kontynuacj¹ porannego spotkania by³y zajêcia w grupach. Najm³odsi poznawali historiê biblijn¹ o proroku Eliaszu w cyklu zajêæ "Bo¿a Olimpiada". Z parafii szczeciñskiej zajêcia prowadzi³a "etatowa szkó³kowa ciocia" Katarzyna Luc, a z wa³brzyskiej
Katarzyna Bruzi. M³odzie¿ prowadzona w dyskusjach by³a przez Izabelê Sikorê. Na
podstawie has³a roku: "Ja ¿yjê, i wy ¿yæ bêdziecie" m³odzi ludzie rozmawiali
o ró¿nych aspektach ¿ycia. Dotykano takich tematów jak: samoakceptacja, sens
i wartoœæ ¿ycia, relacje dziewczyna - ch³opak, ¿yciowe kompromisy, charakter chrzeœcijanina i inne. Osoby doros³e równie¿ bra³y udzia³ w wyk³adach prowadzonych przez
ks. S³awomira Janusza Sikorê opartych równie¿ o has³o biblijne bie¿¹cego roku.
Grupa nie tylko s³ucha³a, ale równie¿ by³a anga¿owana do pracy w zespo³ach oraz do
wspólnej dyskusji i dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami. Tematy równie¿ dotyczy³y
¿ycia ludzkiego. "Jak ¿yæ piêknie?" - na to pytanie szukaliœmy odpowiedzi
w wyk³adach na temat: wartoœci ¿ycia, ¿ycia w wierze i naœladowaniu, ¿ycia dla
drugiego cz³owieka. W ostatni dzieñ zajêæ podjêliœmy rozmowê o ¿yciu wiecznym. Na
podstawie Pisma Œwiêtego prowadz¹cy miêdzy innymi uzasadnia³, dlaczego chrzeœcijanin nie powinien akceptowaæ takich koncepcji umierania cz³owieka jak: uniwersa-
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lizm (wszyscy ludzie bêd¹ zbawieni), reinkarnacja (cz³owiek przychodzi na œwiat
wielokrotnie pod ró¿nymi postaciami), materializm (œmieræ jest koñcem wszystkiego).
Wieczorami spotykaliœmy siê w przepiêknym koœció³ku Wang na podsumowaniu dnia
i wspólnej modlitwie. Na pocz¹tku dzieci i m³odzie¿ prezentowali to, o czym uczyli
siê na swoich zajêciach. Dla wielu z nas wieczorna spo³ecznoœæ na Wangu by³a
najwa¿niejszym punktem ca³odniowego programu, kiedy to w ciszy i przy zgaszonym
œwietle mo¿na by³o porozmyœlaæ o swoim ¿yciu, w cichej i g³oœnej modlitwie podziêkowaæ Bogu za ¿ycie - ze wszystkimi radoœciami i smutkami jakie niesie.
Popo³udnia spêdzaliœmy przewa¿nie razem na wêdrówkach górskich. By³y krótkie
wycieczki z niewielkimi podejœciami, ale by³a równie¿ ca³odniowa wycieczka piesza
przez Polanê, Pielgrzymy, Prze³êcz¹ Karkonosk¹, a¿ na stronê czesk¹. "Zdobyliœmy"
równie¿ zamek Chojnik. Za wszystkie nasze górskie wyprawy odpowiedzialny by³
przewodnik Arkadiusz Felkle z Wroc³awia, który nie tylko bezpiecznie doprowadza³
nas do celu, ale równie¿ opowiada³ nam o tajemnicach Karkonoszy. By³a równie¿
mo¿liwoœæ zwiedzenia parków i pa³aców w okolicach Karpacza, najpierw w formie
miniaturowej w Parku Miniatur w Kowarach, a póŸniej ju¿ mogliœmy podziwiaæ
prawdziwe obiekty. Rywalizowaliœmy równie¿ w ró¿nych zawodach. Œcigaliœmy siê
starymi drezynami oraz szeœcioosobowymi drewnianymi nartami. W sobotê rozegraliœmy turniej pi³ki no¿nej.
Tydzieñ zakoñczy³ siê niedzielnym nabo¿eñstwem. Kazanie wyg³osi³ ks. radca
Waldemar Pytel ze Œwidnicy. W imieniu ks. bp. Ryszarda Bogusza i ca³ej diecezji
podziêkowa³ wszystkim organizatorom i prowadz¹cym za s³u¿bê, a uczestnikom za
stworzenie wspania³ej, przyjacielskiej i rodzinnej atmosfery. Mamy wszyscy nadziejê,
¿e zbudowani i umocnieni w wierze wróciliœmy do naszych domów, aby ¿yj¹c piêknie
dawaæ dobre œwiadectwo naszej wiary. Niech Bóg uczy nas ¿ycia w mi³oœci.
(Relacja PEA w Szczecinie)

SPRAWOZDANIA Z PARAFII.
KARPACZ.
Praca ewangelizacyjno - misyjna z dzieæmi.
15.02.08 - wyjazd dzieci na rekolekcje pasyjne do Wroc³awia. Parafia Wang, jak
co roku, organizuje wyjazd dzieci na rekolekcje, które s¹ form¹ ewangelizacji dla
dzieci.
9-11.05.08 - szkolenie dla pracowników Szkó³ek Niedzielnych odbywa³o siê
w naszej plebanii. Szkolenie to ma za zadanie przygotowaæ pracowników œwieckich
do pracy z dzieæmi na szkó³kach niedzielnych, ale tak¿e formowaæ ich duchowo.
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Praca misyjna wœród dzieci i m³odzie¿y spoza parafii.
Ponownie w roku 2008 prowadzi³em dwie lekcje religii katolickiej w dwóch
klasach szóstych, na zaproszenie katechetki Katarzyny Sobków. Przedstawi³em
dzieciom zasady koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Te spotkania odbywaj¹ siê cyklicznie i s¹ doskona³¹ okazja do bezpoœredniego spotkania z m³odzie¿¹, odpowiadania na pytania i zainteresowanie ich naszym koœcio³em.
Klub Œrodowiskowy dla dzieci z Karpacza Górnego, to nie tylko ciekawa propozycja parafii spêdzenia wolnego czasu dla dzieci, ale okazja do zapoznania ich z naszym
koœcio³em.
Praca ewangelizacyjno-misyjna wœród m³odzie¿y parafialnej.
7-9.03.08 - wyjazd m³odzie¿y na rekolekcje do Szczecina.
9.04.08 - wyjazd do Wa³brzycha z m³odzie¿¹ na przekaz satelitarny ewangelizacji
"PRO CHRIST". By³a to bezpoœrednia forma ewangelizacji, ale tak¿e uczestnictwo
m³odzie¿y w otwartym spotkaniu, okazja do spotkania z wyznawcami z innych koœcio³ów.
12.04.08 - wyjazd z m³odzie¿¹ i parafianami do Katowic na ewangelizacjê
proCHRIST. To spotkanie wielotysiêcznej rzeszy przyby³ej do "Spodka" przynios³a
tak¿e doznania jednoœci w grupie wspó³wyznawców oraz integracjê ze spo³ecznoœci¹
wierz¹cych, ale tak¿e poszukuj¹cych Boga.
Praca ewangelizacyjno-misyjna z kobietami.
Spotkania Biblijne dla kobiet odbywa³y siê w trzecie œrody miesi¹ca i prowadzone
by³y przez Iwonê Gerstenstein. To otwarte, tak¿e da osób spoza naszego koœciola
spotkanie ewangelizacyjne cieszy siê powodzeniem od lat.
W dniach 23-24.02.08 roku mia³y miejsce I Miêdzyparafialne Rekolekcje Pasyjne
dla Kobiet w Karpaczu. Organizatorem by³a parafia ewangelicko-augsburska Wang,
która zaprosi³a do wspó³pracy cz³onków Diecezjalnej Komisji EwangelizacyjnoMisyjnej.
Praca ewangelizacyjno-misyjna wœród parafian i pracowników parafii.
Nasi pracownicy potrzebuj¹ kontaktu z ewangeli¹, aby traktowali swoj¹ pracê
jako powo³anie. Wa¿na jest motywacja oparta na s³u¿bie bliŸniemu. Nasi pracownicy
powinni dawaæ œwiadectwo nie tylko perfekcyjnoœci¹ wykonywanych obowi¹zków,
ale tak¿e, je¿eli sprawi to Duch Œwiêty, równie¿ powinni œwiadczyæ o Tym, kto ich
motywuje do dobrej pracy wobec bliŸnich.
28-29.05.08 - rekolekcje dla pracowników parafii, wolontariuszy oraz wszystkich
zainteresowanych. Prowadzi³ je ks. Grzegorz Giemza z CME z Dziêgielowa. Spotkanie rozpoczê³o siê wspóln¹ kaw¹ i ciastem, potem by³o rozwa¿anie i wspólne roz-
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mowy na temat celu dzia³ania nas, jako pracowników parafii. Jaki jest wspólny cel?
G³oszenie Bo¿ego S³owa ró¿nymi sposobami. Zakoñczono nastêpnego dnia w po³udnie.
Praca ewangelizacyjno-misyjna prowadzona przez Diecezjaln¹ Komisjê
Ewangelizacyjno-Misyjn¹ z udzia³em parafii Wang.
W dniach 16-24.08.08 - po raz siedemnasty odby³ siê w Karpaczu Tydzieñ Ewangelizacyjny dla Rodzin Diecezji Wroc³awskiej.
Dzia³alnoœæ gospodarcza a ewangelizacja i misja.
"ORA ET LABORA" to wyznacznik naszej dzia³alnoœci gospodarczej. Robi¹c zakupy
podajemy nazwê naszej parafii do faktury. Bardzo czêsto osoba wypisuj¹ce ten dokument interesuje siê tym, co oznaczaj¹ te s³owa. "Módl siê i pracuj", jest to krótka, ale
treœciwa forma ewangelizacji.
Pobyt goœci w naszych pokojach goœcinnych przynosi tak¿e okazjê do niespodziewanych rozmów duszpasterskich. W pokojach goœcinnych i w oœrodku wczasowym
wy³o¿one s¹ Biblie oraz rozwa¿ania biblijne. Ju¿ nieraz mia³em z tego tytu³u pytania
goœci, poruszonych tym, co przeczytali. Na stoliku wy³o¿ona jest literatura koœcielna.
Szkolenia pierwszej pomocy organizowane przez nasz¹ Diakoniê Wang od
czterech lat powoduj¹, ¿e w naszym domu parafialnym przebywaj¹ lekarze, pielêgniarki, studenci, pracownicy GOPR-u, PCK, a nawet aresztów œledczych, nauczyciele.
Zawsze po takich szkoleniach znika literatura chrzeœcijañska ze stolika, a informator
o naszym koœciele jest w "obowi¹zkowym pakiecie" materia³ów szkoleniowych.
Specyfika szerokiego spektrum dzia³alnoœci parafii Wang powoduje, ¿e pragniemy
zasiaæ wœród osób mieszkaj¹cych u nas, szkol¹cych siê, choæ maleñkie ziarenko S³owa
Bo¿ego z nadziej¹, ze Duch Œwiêty bêdzie czyni³ dalej cuda.
Dzia³alnoœæ Diakonii Wang w zakresie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego,
pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej, Klubu Integracyjnego to bezpoœredni kontakt z osobami, którzy otrzymuj¹ od nas wymierna, pomoc w trudnych sytuacjach
¿yciowych, to przede wszystkim wskazanie na Pana Koœcio³a Jezusa Chrystusa, który
tak¹ s³u¿bê b³ogos³awi.
Standardowe formy prac ewangelizacyjno-misyjnej w parafii.
W pi¹tki odbywa³y siê godziny biblijne. Przychodz¹ na nie przede wszystkim
cz³onkowie Zespo³u "Wang", ale dziêki og³oszeniom na tablicy og³oszeñ, tak¿e osoby
spoza naszego koœcio³a. Zawsze istnieje mo¿liwoœæ dowiezienia i odwiezienia osób,
które nie maj¹ œrodków lokomocji.
Nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim dla turystów. W minionym roku od maja do
wrzeœnia odprawiane by³y o godz. 9.00 w naszym koœciele nabo¿eñstwa w jêzyku
niemieckim dla turystów. S³u¿bê pe³nili ksiê¿a oddelegowani na ten czas z Niemiec.
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Zwiastowane jest S³owo Bo¿e dla obcokrajowców i s¹ nawi¹zywane osobiste kontakty, owocuj¹ce wspó³prac¹ z nasz¹ parafi¹. Czêœæ ksiê¿y oprowadza grupy po placu
koœcielnym, opowiada nie tylko o tym, co na nim siê znajduje, ale tak¿e informuje
o naszej parafii. Rozmowy duszpasterskie stanowi¹ du¿y procent ich dzia³alnoœci.
Dzia³alnoœæ Zespo³u "Wang".
Zespó³ spotyka³ siê w pi¹tki. Pierwsza czêœæ próby przeznaczona zosta³a na godzinê biblijn¹. Rok 2008 by³ w historii zespo³u bogaty w iloœæ koncertów krajowych
i zagranicznych. Dziêki czêstym próbom i zaanga¿owaniu cz³onków zespo³u
mogliœmy w wielu miejscach zwiastowaæ S³owo Bo¿e pieœni¹ skomponowan¹ przez
Ryszarda Zaj¹ca.
20.04.08 - wyjazd do Wroc³awia na II Diecezjalny Zjazd Chórów i Muzyków
Diecezji Wroc³awskiej.
01.05 08 - udzia³ w nabo¿eñstwie w Œwierzawie wspólnie z parafianami z Cieplic,
Jawora, Nowego Koœcio³a.
22.05.08 - wyjazd do Wroc³awia na Diecezjalne Œwiêto Bratniej Pomocy im.
Gustawa Adolfa. Po nabo¿eñstwie Zespó³ Wang da³ koncert w pami¹tkowym koœciele
na Sêpolnie
25.05.08 - wyjazd do Jawora z Chórem Ekumenicznym na XXIII Przegl¹d Chórów
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Byliœmy tam goœæmi, reprezentuj¹cymi chóry
naszej diecezji.
07.09.08 - udzia³ ks. Edwina Pecha i Zespo³u Wang w œwiêcie zborowym
w Dziêgielowie. Ks. Pech wyg³osi³ tam kazanie, a Zespó³ œpiewa³ w czasie nabo¿eñstwa oraz koncertowa³ w programie popo³udniowym. W tym szczególnym miejscu
zosta³a zaprezentowana p³yta CD, któr¹ nasz zespó³ nagra³ w koœciele ewangelickim
w Cieplicach. Mia³o to znaczenie symboliczne, gdy¿ przed 24 laty po pobycie na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dziêgielowie powsta³ Zespó³ Wang. P³yta CD zawiera,
oprócz utworów muzycznych zespo³u, zdjêcia koœcio³a Wang, jego historii w szeœciu
jêzykach oraz zdjêcia rzeŸb i szkiców Ryszarda Zaj¹ca.
17.10. 08 - wystêp Zespo³u Wang w Muzeum Okrêgowym w Jeleniej Górze, na
otwarciu wernisa¿u prac Ryszarda Zaj¹ca z okazji 40-lecia pracy twórczej. By³o to
tak¿e okazja do wyg³oszenia przez Ryszarda Zaj¹ca œwiadectwa wiary w Boga.
Ponad stuosobowa grupa uczestników wernisa¿u us³ysza³a tak¿e rozwa¿anie biblijne na temat prowadzenia przez Boga tego znakomitego kompozytora i rzeŸbiarza.
Chór Ekumeniczny i nabo¿eñstwa ekumeniczne.
Chór ekumeniczny spotyka³ siê na próbach w Banku Genów w Kostrzycy we wtorki od godz. 18.30 do 20.30. Dyrygentem jest Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry.
Na dzieñ dzisiejszy chór liczy 28 cz³onków w tym 6 z naszej parafii. Chór Ekumeniczny
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dzia³a ju¿ 12 lat. Wspólne œpiewanie, próby wyjazdy na koncerty to mo¿liwoœæ wymiany informacji o koœcio³ach i pobudzanie siê do wiary, tym bardziej, ¿e cz³onkowie
chóru czynnie uczestnicz¹ w czytaniu rozwa¿añ i modlitwy na zakoñczenie prób.
Œluby rzymskokatolickie w koœciele Wang.
W minionym roku odby³o siê 20 œlubów rzymskokatolickich udzielonych przez
duchownych rzymskokatolickich. Co najmniej dwa razy spotykam siê z parami m³odymi zarówno z naszego koœcio³a, jak i z koscio³a rzymskokatolickiego na rozmowie
przedœlubnej. Spotykam siê tak¿e z duchownymi katolickimi, którzy przyje¿d¿aj¹
z wielu regionów naszego kraju.
Ewangelizacja poprzez koncerty.
W minionym roku w koœciele Wang odbywa³y siê koncerty Zespo³u Kameralnego
"JAK Amadeusz" z Jeleniej Góry oraz Koncerty Zdrowia na gongach Ireny Sallmann.
22.03.08 - koncert w koœciele "Stabat mater" Pergolesiego w wykonaniu: Michaliny Bienkiewicz, Julii Przyborowskiej i Zespo³u Kameralnego Menuet. Koœció³ by³
pe³ny, dostawiono wszystkie krzes³a i s³uchacze jeszcze stali!
8.08.08 - pierwszy w sezonie koncert organowy w naszym koœciele. Po wielu latach przerwy wróciliœmy do organizacji koncertów organowych w koœciele Wang.
Odbywa³y siê w ka¿dy pi¹tek sierpnia, koncertowali organiœci z Czech, W³och i Polski.
W czasie koncertów ks. Edwin Pech czyta³ fragmenty Pisma Œwiêtego oraz dzieli³ siê
krótkimi rozwa¿aniami. Uczestnicy koncertów zmawiali wspólnie modlitwê Ojcze
Nasz oraz, na zakoñczenie, by³o udzielane b³ogos³awieñstwo. Koncerty odbywa³y siê
w ka¿dy pi¹tek sierpnia i zosta³y zorganizowane przy wspó³udziale pana Jana
Tomasza Adamusa. Cieszy³y siê sporym zainteresowaniem.
21.08.08 - inauguracja Festiwalu "Wieczór pieœni i arii" organizowany przez basso
profondo Janusza Nizio³ka z udzia³em solistów oraz organisty Marcina Grabosza.
24.09.08 - koncert organowy w koœciele. Gra³ prof. Dorfmuller.
21.12.08 - na nabo¿eñstwie œpiewa³ chór z Cieplic "Œwiat³o serca" pod dyrekcj¹
Andrzeja Gniewka. Chór da³ te¿ krótki koncert po nabo¿eñstwie.
24-28.12.08 - Koncert Œwi¹teczny - Miêdzynarodowe Spotkania Kolêdowe. Trio
Smyczkowe “JAK Amadeusz”, w sk³adzie: Andrzej Gniewek - violino, Urszula Gniewek - violino, sopran, Dobros³aw Krzy¿anowski - cello, Anna Gajdzik-Krzy¿anowska - sopran. W programie m.in.: Haydn, Stamitz, Corelli, Haendel, Boccherini.
Praca ewangelizacyjno-misyjna w ramach Œl¹skiej Akademii Ewangelickiej.
Cel dzia³alnoœci to, dzia³ania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne, które
inspirowane s¹ wartoœciami chrzeœcijañskimi. Wszystkie dzia³ania s³u¿yæ maj¹
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propagowaniu tych wartoœci poœród uczestników wydarzeñ organizowanych przez
Akademiê. W wyniku dyskusji zosta³a doprecyzowana nazwa Akademii: Akademia
Ewangelicka Wang w Karpaczu. W ramach jej dzia³alnoœci odby³o siê kilka spotkañ
z zainteresowanymi grupami.
19.03.08 - rozmowa o koœciele ewangelickim w Polsce z grup¹ z Niemiec
29.05.08 - rozmowa o sytuacji KEA w Polsce z grup¹ ks. Axela Lutra z Berlina.
11.06.08 - wyk³ad dla grupy z Branschweigu
07.11.08 - spotkanie w ramach dzia³alnoœci Akademii Ewangelickiej, na którym
zosta³ pokazany film Grzegorza Pakulskiego, absolwenta Wy¿szej Szko³y Filmowej
w £odzi, z wernisa¿u Ryszarda Zaj¹ca z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Wystawa ta odby³a siê z okazji 40-lecia pracy twórczej Ryszarda Zaj¹ca i przedstawi³a dorobek rzeŸbiarza, poety, kompozytora i muzyka. W wernisa¿u wzi¹³ udzia³
Zespó³ Wang z Karpacza, a do jubilata z gratulacjami zwrócili siê: prezydent Jeleniej
Góry, przedstawicielka Szko³y Rzemios³ Artystycznych z Cieplic oraz inni goœcie.
Monumentalna rzeŸba Ryszarda Zaj¹ca "Hymn Karkonoski" znajduje siê w Karpaczu, niedaleko budynku policji. Tym wieczorem, Akademia Ewangelicka rozpoczê³a
seriê jesiennych spotkañ pi¹tkowych z ciekawymi ludŸmi i ich fascynacjami,
po³¹czonymi z krótk¹ refleksj¹ biblijn¹, modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem.
14.11.08 - Gra¿yna Piotrowska i Wojciech Piotrowski - “Odkrycie Ameryki” nasze refleksje, relacja fotograficzna i filmowa z pobytu w USA.
21.11.08 - tym razem Akademia Ewangelicka oraz dyrektor Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu Zbigniew Kulik zaprosi³y na spotkanie z aktorami:
Stefanem Kayserem i Andrzejem Kemp¹ poœwiêcone Henrykowi Tomaszewskiemu pt. "Karkonosze Ÿród³em inspiracji twórczej". Od œmierci Henryka
Tomaszewskiego, wybitnego twórcy i za³o¿yciela Wroc³awskiego Teatru
Pantomimy, który pochowany zosta³ na historycznym cmentarzyku obok koœcio³a
Wang, obie te instytucje organizuj¹ co roku spotkania z ludŸmi z nim zwi¹zanymi. S¹
to spotkania z wybitnymi aktorami, kompozytorami muzyki, jak i z teoretykami pantomimy. Myœlê, ¿e Karpacz, Sudety, Kotlina K³odzka s¹ to miejsca kszta³towania siê
artystycznej duszy Wroc³awia. Tak by³o przez ca³e lata i tak musi byæ w przysz³oœci. Nie
zbudujemy metropolii bez intelektualnego zaplecza w regionie, a Dolny Œl¹sk to
zupe³nie niezwyk³a strefa duchowa. (Henryk Tomaszewski)
28.11.08 - kolejne pi¹tkowe spotkanie. Tym razem Marta Bia³okryty - t³umaczka, wêdrowiec pokazywa³a zdjêcia z Drogi œw. Jakuba w Hiszpanii i dzieli³a siê swoimi przemyœleniami.
05.12.08 - Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu i Akademia Ewangelicka zaprosi³y na spotkanie z Janem Dziewiêckim pt."Wêdrówki po Islandii".

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
EWANGELIZACJA I MISJA -

KS.

EDWIN PECH

12.12.08 - pañstwo Urszula i Andrzej Gniewek przedstawili relacjê fotograficzn¹ pt. "Od grobu do ¿³óbka" z pobytu w Egipcie, Jerozolimie i Betlejem. Wszyscy
uczestnicy spotkania zostali serdecznie powitani kaw¹ i herbat¹.
Na powy¿sze potkania przychodzi³a grupka parafian oraz osób spoza parafii.
Zawsze bywa³o tak, ¿e prelegent przyprowadza³ grupê znajomych, przyjació³ oraz
rodzinê.
Praca ewangelizacyjno-misyjna na wycieczkach.
Wycieczki parafialne, w których bior¹ udzia³ osoby spoza naszej parafii s¹ okazj¹
nie tylko do integracji, ale zawsze wykorzystaniem sposobnoœci do wspólnego
rozwa¿enia S³owa Bo¿ego i modlitwy a tak¿e rozmów duszpasterskich.
30-31.05.08 - wyjazd do Reichenbach z cz³onkami Rady Parafialnej i osobami
towarzysz¹cymi, na spotkanie z tamtejsz¹ Rad¹ Parafialn¹.
27-29.06 - wyjazd z cz³onkami Rady Parafialnej do Hahnenklee na uroczystoœci
100-lecia koœcio³a. W sobotê wziêliœmy udzia³ w uroczystym nabo¿eñstwie, w czasie
którego kazanie wyg³osi³a biskup Margot Kässmann. Wieczorem odby³ siê te¿
koncert organowy. W czasie niedzielnego nabo¿eñstwa ks. Edwin Pech przekaza³
pozdrowienia, a kurator parafii wrêczy³ prezent z okazji tego jubileuszu.
09.10.08 - wycieczka diakonii. W wycieczce wziê³o udzia³ 9 osób. Trasa naszej
wycieczki przebiega³a szlakiem pa³aców i ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
Zwiedziliœmy nastêpuj¹ce obiekty: pa³ac hrabiny von Reden w Bukowcu, pa³ac
w Mys³akowicach i Wojanowie. W £omnicy obejrzeliœmy film o historii powstania
i remontu tego pa³acu. Tam te¿ zjedliœmy obiad. Nastêpnie krótki przystanek przy
Dworze Czarne w Jeleniej Górze i zwiedzanie pa³acu i parku w Staniszowie. Wycieczkê zakoñczyliœmy wspóln¹ kaw¹ i ciastem.
Praca ewangelizacyjno-misyjna dziêki turystyce: koœció³ Wang i Via Sacra.
Koœció³ Wang odwiedzi³o w minionym roku ponad 200 tys. turystów. To bezsporna
okazja do informowania o koœciele ewangelickim.
"Via Sacra" to nowy szlak turystyczny o d³ugoœci 550 km w regionie le¿¹cym na
styku Niemiec, Polski i Czech. Wzd³u¿ niego znajduj¹ liczne zabytki sakralne o ogromnym znaczeniu historycznym i niezwyk³ych walorach turystycznych. Szlak ten wiedzie
przez historyczne regiony Górnych £u¿yc i Dolnego Œl¹ska.
Praca ewangelizacyjno-misyjna przez media.
16.03.08 - udzia³ w programie na ¿ywo w TVP INFO. W niedzielê 16 marca 2008
realizowany by³ program na ¿ywo z Ksiê¿ej Góry obok OSW Zameczek. Program pt:
"Pogoda na weekend" sk³ada³ siê z trzech ok. 5 minutowych wejœæ ok. godz. 9:40,
11:40 oraz 13:40, a poprowadzi³ go Maciej Dolega z warszawskiej redakcji pogody.
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Telewidzowie TVP INFO z ca³ej Polski mogli zobaczyæ m.in. Œwi¹tyniê Wang, Schronisko Samotniê, Œnie¿kê, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Zabawek, Skwer
Zdobywców, Skoczniê Orlinek oraz inne atrakcje znajduj¹ce siê w naszym mieœcie.
W programie by³a mowa nie tylko o tym jak mo¿na aktywnie spêdziæ czas w górach,
ale tak¿e dowiedzieæ siê jak ewangelicy spêdzaj¹ Œwiêta Wielkanocne.
20.10.08 - realizacja programu przez TV Wroc³aw o grupie niepe³nosprawnych,
podopiecznych Diakonii Wang.
24.12.08 - zosta³a uruchomiona strona internetowa parafii www.wang.com.pl
w nowej szacie wykonana przy udziale Centrum Misji i Ewangelizacji w Dziêgielowie.
Koncepcja strony i redakcja ks. Edwin Pech.
(ks. prob. Edwin Pech)

Legnica
Centrum pracy ewangelizacyjnej stanowi¹ nabo¿eñstwa, które zw³aszcza w czasie
letnim staj¹ siê te¿ mo¿liwoœci¹ skierowania Bo¿ego s³owa do ludzi spoza parafii. Od
kilku lat wystêpuje pewna prawid³owoœæ w odwiedzaniu ewangelickich nabo¿eñstw
przez ludzi nienale¿¹cych do parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy. Zdecydowanie wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê nabo¿eñstwa odprawiane w g³ównym koœciele, co z racji temperatur jest mo¿liwe tylko w cieplejszej porze roku (od
czerwca do paŸdziernika). Nabo¿eñstwa odbywaj¹ce siê w kaplicy s¹ zdecydowanie
rzadziej odwiedzane.
Wa¿n¹ rolê we wskazywaniu na naukê koœcio³a luterañskiego odgrywa otwarcie
koœcio³a Mariackiego dla turystów. Dy¿uruj¹cy tam duchowny przeprowadza wiele
rozmów, odpowiada na pytania oraz ma mo¿liwoœæ korygowania niew³aœciwych
przekonañ co do ewangelików u niektórych odwiedzaj¹cych. W koœciele znajduje siê
stoisko z literatur¹, w tym z darmowymi publikacjami przybli¿aj¹cymi naukê i ¿ycie
koœcio³a ewangelickiego w Polsce.
W ci¹gu ca³ego roku koœció³ odwiedzaj¹ zorganizowane grupy szkolne oraz studenckie, które po koœciele oprowadza proboszcz, prowadz¹c prelekcjê na temat historii obiektu oraz nauki koœcio³a. Nieraz zwiedzaj¹ce grupy s¹ zaznajamianie z przebiegiem, kszta³tem luterañskiego nabo¿eñstwa, z duchowoœci¹ koœcio³a.
Kontakty z ludŸmi zbudowane na powy¿szych podstawach s¹ wa¿ne, poniewa¿ co
roku podczas dy¿urów w koœciele pojawiaj¹ siê osoby, posiadaj¹ce wypaczony obraz
naszego koœcio³a. Byæ mo¿e rozmowa z nimi nie przynosi jakiœ zdecydowanych zmian
w postrzeganiu ewangelików, ale zawsze mo¿na próbowaæ zwalczaæ pewne postawy
i stereotypy, których nadal nie brakuje i to w dobie posuniêtego ekumenizmu.
(ks. Dariusz Madzia)
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Lubañ
Rok 2008 by³ trzecim rokiem dzia³ania naszej parafii od chwili powo³ania jej do
¿ycia. Celem wszystkich wysi³ków by³o przybli¿enie jak najszerszemu krêgowi odbiorców S³owa Bo¿ego i prowadzenie ludzi do Chrystusa od tych najm³odszych do najstarszych. Do inicjatyw parafialnych o charakterze ewangelizacyjno-misyjnym
nale¿a³y:
- odwiedziny duszpasterskie,
- nagrywanie audycji religijnych na kasety audio oraz video w celu ich wypo¿yczania zainteresowanym,
- zachêcanie do s³uchania audycji radiowych i ogl¹dania programów telewizyjnych
o tematyce religijnej zwi¹zanej z naszym koœcio³em,
- akcja taniej i bezp³atnej ksi¹¿ki promuj¹cej znajomoœæ Pisma Œwiêtego,
- wymiana informacji o charakterze ewangelizacyjno-misyjnej poprzez pocztê
elektroniczn¹ i stronê internetow¹,
- rekolekcje pasyjne dla dzieci i m³odzie¿y,
- przez ca³y Adwent dzieci uczy³y siê œpiewu kolêd,
- przygotowanie wraz z dzieæmi naszej parafii historii narodzin Zbawiciela w oparciu o Ewangeliê i przedstawienie jej w czasie nabo¿eñstwa wigilijnego,
- rozmowy z osobami zainteresowanymi naszym koœcio³em,
- przygotowania do wst¹pienia do koœcio³a,
- okazjonalne wydawnictwa parafialne,
- tablica og³oszeñ na koœciele,
Odwiedziny duszpasterskie czêsto staj¹ siê swoist¹ formy katechezy doros³ych. To
daje now¹ szansê dotarcia do szerszego krêgu osób z poselstwem Chrystusowym.
Pozwoli³y one dotrzeæ do osób najbardziej oddalonych od codziennego ¿ycia parafii.
W 2008 roku przyczyni³y siê one do budowania coraz lepszych relacji z parafi¹ tych
ludzi, którzy czasami od wielu lat nie byli w koœciele na nabo¿eñstwie.
Nagrywanie audycji radiowych, a nawet telewizyjnych jest jednym ze œrodków,
jakie wykorzystuje nasza parafia do pracy misyjnej. S¹ one bardzo dobrym œrodkiem
wspomagaj¹cym prowadzenie w nowoczesny sposób ewangelizacji.
Kontynuowane by³y spotkania z osobami zainteresowanymi naszym wyznaniem,
których stale przybywa. Byli wœród nich ludzie ró¿nych zawodów i w ró¿nym wieku.
Wszystkie takie spotkania s¹ okazj¹ do stawiania pytañ o ró¿nice wyznaniowe i staj¹
siê pocz¹tkiem do rozpoczêcia rozmowy o charakterze ewangelizacyjno-misyjnym.
Czêsto spotkania takie koñczy³y siê wspóln¹ modlitw¹. Efektem tych spotkañ
prowadzonych ju¿ od wielu lat s¹ kolejne osoby zainteresowane naszym koœcio³em.
W ramach akcji taniej ksi¹¿ki rozprowadzono literaturê religijn¹, w tym
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w szczególnoœci Pismo Œwiête. Okazjonalne wydawnictwa parafialne zawsze nosz¹
charakter ewangelizacyjno-misyjny. Planowane jest regularne wydawnictwo zajmuj¹ce siê przede wszystkim tematyk¹ biblijn¹ w ró¿nych aspektach ¿ycia.
Rok Pañski 2008 by³ kolejnym rokiem wytê¿onej pracy organizacyjnej nowej struktury, jak¹ jest parafia w Lubaniu. Dlatego jest jeszcze wiele niewykorzystanych
mo¿liwoœci do pracy ewangelizacyjno-misyjnej.
(ks. Cezary Królewicz)

Szczecin
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Ewangelizacja Satelitarna ProChrist.
W mojej ocenie by³ to jeden z najwa¿niejszych tygodni w naszym wspólnym ¿yciu
w minionym roku. Choæ same ewangelizacje trwa³y osiem dni, to jednak wymaga³y
du¿ego zaanga¿owania wielu ludzi, które zaczê³o siê ju¿ w listopadzie 2007 roku.
ProChrist organizowany by³ w dniach 6-13 kwietnia w katowickim Spodku, po raz
pierwszy w Polsce. G³ównym mówc¹ by³ ewangelicki ewangelista ks. Urlich Parzany
z Niemiec. Za poœrednictwem satelity jego przes³anie, jak i ca³y program przygotowany w Spodku dociera³ do ponad stu miejsc w Polsce, Czechach i Anglii. Jednym
z miejsc by³ nasz koœció³ Œwiêtej Trójcy w Szczecinie. Nasza parafia organizowa³a ten
przekaz razem z koœcio³em ewangelicko-metodystycznym, zielonoœwi¹tkowym, baptystycznym i koœcio³em ewangelicznych chrzeœcijan w Szczecinie. Choæ ka¿dy z tych
protestanckich koœcio³ów ma swoj¹ specyfikê, ró¿ni nas zrozumienie niektórych
prawd biblijnych, to jednak duch jednoœci w Jezusie Chrystusie towarzyszy³ nam
zarówno w czasie pó³rocznych przygotowañ, jak w czasie trwania ewangelizacji.
A by³o co robiæ! Rozpropagowanie ewangelizacji w naszych zborach i mieœcie,
przygotowanie sprzêtu technicznego, zaciemnienie okien koœcio³a i wiele wiele
jeszcze innych prac. "Wasz trud nie jest daremny w Panu" - pisa³ aposto³ Pawe³.
Codziennie jeden ze zborów przygotowywa³ dwudziestominutowy program lokalny.
Wyst¹pi³y zespo³y prowadz¹ce wspólny œpiew, by³y wystêpy solowe oraz œwiadectwa
wiary. Nasza parafia by³a odpowiedzialna za program pierwszego i ostatniego dnia.
Na inauguracjê wyst¹pi³y dzieci, pokazuj¹c nam pantomimê na podstawie
"ksi¹¿eczki bez s³ów" (wiêcej na temat przedstawienia w newsie: "Dzieci w czasie
nabo¿eñstwa wielkanocnego"), natomiast w ostatni¹ niedzielê us³yszeliœmy utwór
organowy z XVIII w., zaœpiewa³ chór parafialny, a w wspólnym œpiewie poprowadzi³
nasz zespó³ muzyczny. Codziennie w ewangelizacji bra³o udzia³ ok. 130 osób.
Najwiêcej by³o w ostatni dzieñ ponad 200, najmniej w "pamiêtny wtorek", kiedy to
w ca³ym Szczecinie i okolicy nie by³o zasilania. U nas by³o - dwa agregatory
pr¹dotwórcze oraz jeden zapasowy, œwiece zapalone w koœciele i serdeczne
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pozdrowienia dla nas ze Spodka - to by³ niezapomniany wieczór!
Dla wielu by³ to bardzo b³ogos³awiony tydzieñ. Dla niektórych intensywnej pracy
i zaanga¿owania, dla innych przede wszystkim uwa¿nego s³uchania. Ktoœ kiedyœ
powiedzia³, ¿e tego rodzaju dzia³ania parafialne nie za bardzo go przekonuj¹. O wiele wiarygodniejsze jest, gdy wspólnota wspó³pracuje ze sob¹ i wspólnie rozwi¹zuje
ró¿ne problemy. Tak to prawda! Dlatego w³aœnie ewangelizacja ProChrist by³a tak
wa¿na. Uczyliœmy siê razem s³u¿yæ, uzupe³niaæ siê, razem musieliœmy reagowaæ na
bie¿¹ce trudnoœci. Poza tym by³o to osiem dni koncentracji na S³owie Bo¿ym, s³uchania jego wyk³adu, g³oszonego w bardzo porywczy i g³êboki sposób. Ks. Urlich
Parzany choæ nie mówi³ s³ów ³atwych do przyjêcia, to jednak zyska³ sobie serca wielu
s³uchaczy.
Jako proboszcz parafii dziêkujê innym zaprzyjaŸnionym koœcio³om protestanckim
za wspó³pracê, wszystkim zaanga¿owanym w to dzie³o mówiê z g³êbi serca: dziêkujê, jestem Wam bardzo wdziêczny za wspóln¹ s³u¿bê. ProChrist znacznie przybli¿y³o
szczeciñskie koœcio³y do siebie. Jako podsumowanie ewangelizacji odby³o siê w naszym koœciele wieczorne nabo¿eñstwo dziêkczynne z udzia³em wiernych wszystkich
koœcio³ów, które by³y organizatorami ProChrist.
Wewn¹trzparafialn¹ kontynuacj¹ pracy duszpasterskiej by³y spotkania poewangelizacyjne, które odbywa³y siê w ramach spotkañ "Co u Ciebie s³ychaæ?", w czasie
których kilkunastoosobowa grupa z parafii studiowa³a materia³ biblijny przygotowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Poza tym owocem ProChrist by³ udzia³
w godzinie biblijnej grupy z Koœcio³a Anglikañskiego z Nottingham, a 10 czerwca
w Domu Kultury "S³owianin" wyst¹pi³ chrzeœcijañski artysta Tomasz ¯ó³tko.
Szanuj¹c w³asn¹ odrêbn¹ to¿samoœæ chcemy razem dawaæ œwiadectwo naszej jednej wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
(ks. S³awomir Janusz Sikora)

Œwidnica
Udzia³ naszych parafian w dwóch wieczorach ProChrist.
W pi¹tek 11 kwietnia w Centrum Kultury w Wa³brzychu w przekazie satelitarnym,
zaœ nastêpnego dnia, w sobotê 12 kwietnia, udaliœmy siê autokarem do katowickiego
spodka, gdzie bezpoœrednio mogliœmy wys³uchaæ zwiastowania ks. Ulricha Parzanego. Przypomnê, ¿e ProChrist to ruch skupiaj¹cy chrzeœcijan ró¿nych wyznañ. Od
1993 roku z ich inicjatywy powstaj¹ kilkudniowe spotkania ewangelizacyjne ProChrist transmitowane poprzez ³¹cza satelitarne na ca³¹ Europê. Dotychczas odbywa³y
siê kolejno w Lipsku (1995), Norymberdze (1997), Bremie (2000) i w Essen (2003).
W marcu 2006 roku oko³o 1,5 miliona ludzi w 1250 miejscach odbioru z 20 krajów
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Europy mog³o prze¿ywaæ spotkania ProChrist transmitowane z monachijskiej hali
olimpijskiej. W kwietniu 2008 r., w ramach ProChrist Speciale, ProChrist odby³o siê po
raz pierwszy w Polsce, w katowickim Spodku. Transmisja wieczorów dotar³a do
ponad 100 miejsc przekazu w kraju i za granic¹. W wieczorach wziê³o udzia³ oko³o
80 tysiêcy osób. Chcia³bym wyraziæ ogromn¹ radoœæ, ¿e spora grupa naszych parafian
wziê³a w tej niecodziennej ewangelizacji udzia³.
Œwidnickie Zaduszki Jazzowe.
Nasza parafia chc¹c aktywnie w³¹czyæ siê w miejskie obchody Dnia Niepodleg³oœci,
zorganizowa³a 10 listopada jesienny koncert pt.: "Œwidnickie Zaduszki Jazzowe". Na
wystêp zespo³u: Irek G³yk Multisound mi³oœnicy jazzu zostali zaproszeni do œwidnickiego Klubu Bolko, gdzie spêdzili mi³y, muzyczny wieczór. Jednak¿e oprócz dobrej
muzyki wykonawcy mieli do zaoferowania s³uchaj¹cym coœ wiêcej. Wokalista - Irek
G³yk, w przerwach miêdzy kolejnymi utworami, opowiedzia³ zebranym, w jakich
okolicznoœciach przed laty spotka³ w swoim ¿yciu Boga i jak ten fakt wp³yn¹³ nie tylko
na jego osobiste, ale równie¿ zawodowe ¿ycie. Dowiedzieliœmy siê, ¿e muzyka jest
nadal bardzo wa¿na w ¿yciu Irka, jednak komponowanie i wykonywanie utworów
ma obecnie sens, kiedy ³¹czy siê z opowiadaniem o Stwórcy. Artystê nie interesuje ju¿
granie tylko dla uzyskania dobrego brzmienia, gdy¿ - wed³ug niego - muzyka wykonana nawet na najwy¿szym poziomie bez duchowych wartoœci jest jedynie pustym
dŸwiêkiem. Solistka zespo³u Joanna Rzyczniok podzieli³a siê swoimi refleksjami nad
dostrzeganiem dzia³ania Boga w najmniejszych sprawach dnia codziennego.
Zdradzi³a nam, ¿e zachwyca j¹ na przyk³ad klucz ¿urawi, bo w tym harmonijnym
szyku lec¹cych ptaków odzwierciedla siê m¹droœæ twórcy tego doskona³ego dzie³a. Po
koncercie wielu s³uchaczy podjê³o rozmowy z cz³onkami zespo³u, gdy¿ przekazana
podczas koncertu Ewangelia zrodzi³a u nich pytania i refleksje. Œwidnica jest miastem
z d³ugoletni¹ tradycj¹ wykonywania muzyki jazzowej podczas odbywaj¹cych siê tutaj
rokrocznie "Œwidnickich Nocy Jazzowych", jednak¿e forma koncertu po³¹czona
z przekazywaniem treœci religijnych by³a czymœ zupe³nie nowym. Oko³o 150 osób,
które przysz³y na koncert zespo³u Multisound, oprócz wys³uchania dobrej muzyki,
zosta³o zachêconych do szukania Bo¿ej obecnoœci w swoim ¿yciu. By³a to wiêc
niecodzienna, ale jak¿e ciekawa Ewangelizacja.
Poezja w liceum.
Na zaproszenie Koœcio³a Pokoju 28 listopada koncertowa³ w œwidnickim III Liceum
Ogólnokszta³c¹cym Tomek ¯ó³tko - muzyk, kompozytor, poeta i publicysta, jak
równie¿ jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci wspó³czesnej
piosenki autorskiej. Tomek, jako wra¿liwy obserwator, w swoich wierszach
i piosenkach zauwa¿a i nazywa problemy, z jakimi musi sobie radziæ cz³owiek uwik³a-
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ny w ró¿ne sprawy zmaterializowanego œwiata. Jego koncerty s¹ zawsze dla s³uchaczy chwil¹ spokojnej refleksji i szczerego spojrzenia na siebie i swoje ¿ycie. Tomek
w poprzednich latach koncertowa³ ju¿ w œwidnickich liceach oraz w areszcie œledczym, dlatego w tym roku spotka³ siê z m³odzie¿¹ trzeciego liceum, gdzie nie prezentowa³ jeszcze swojego programu. Wskazywanie m³odym ludziom na wartoœci chrzeœcijañskie jest jednym z wa¿nych zadañ koœcio³a, dlatego cieszy fakt, i¿ w koncercie
Tomka wziê³o udzia³ ok. 100 licealistów, którzy ¿ywo reagowali s³uchaj¹c niekonwencjonalnych tekstów piosenek czy prowokuj¹cych do zastanowienia nad swoim
¿yciem wypowiedzi artysty. Po po³udniu Tomek ¯ó³tko by³ goœciem specjalnym
"godziny biblijnej" w œwidnickiej parafii. Koncert, jaki muzyk wykona³ dla parafian
oraz zaproszonych goœci, przerodzi³ siê w rozmowê na tematy wiary. Zebrani chêtnie
opowiadali o swoich trudnoœciach codziennego ¿ycia w zmaterializowanym œwiecie,
w którym wartoœci chrzeœcijañskie s¹ coraz bardziej niepopularne, wrêcz niemodne.
Ewangelizacja adwentowa.
Grudzieñ to szczególny czas nabo¿eñstw adwentowych. W minionym roku
chcia³em, aby nasze nabo¿eñstwa wygl¹da³y nieco inaczej. Dlatego zaprosi³em do
s³u¿by S³owa Bo¿ego znanego publicystê "Zwiastuna Ewangelickiego" Henryka
Dominika. W trakcie trzech kolejnych nabo¿eñstw adwentowych tygodniowych
mówca jako podstawê swoich rozwa¿añ zaczerpn¹³ s³owa Pana Jezusa z Ewangelii
wg. œw. Jana 14,6 "Ja jestem droga i prawda i ¿ywot." W przystêpny sposób zwiastuj¹c Ewangeliê umiejêtnie nawi¹zywa³ do tego specyficznego okresu roku koœcielnego, stawiaj¹c konkretne adwentowe pytania, zmuszaj¹c ka¿dego ze s³uchaczy do
g³êbokiej refleksji nad w³asnym ¿yciem i odpowiedzi, kim dla mnie jest Jezus - Król
Adwentu.
W tym dziale chcia³bym przypomnieæ inne wydarzenia z ¿ycia naszej parafii. Jedni
powiedz¹, ¿e kulturalne, niewiele maj¹ce wspólnego z ewangelizacj¹, ja natomiast
chcia³bym zwróciæ uwagê na ich pierwiastek misyjny. W dzisiejszym œwiecie musimy
wykorzystaæ ró¿ne formy, aby dotrzeæ do cz³owieka
"Wokó³ Koœcio³a Pokoju".
Pod takim has³em 31 stycznia 2008 roku parafia ewangelicko-augsburska
w Œwidnicy zorganizowa³a konferencjê prasow¹. Tego dnia na plac Pokoju przybyli
przedstawiciele najwa¿niejszych urzêdów: marsza³kowskiego, miejskiego, ochrony
zabytków, badañ i dokumentacji zabytków, a tak¿e politycy oraz przedstawiciele
mediów ogólnopolskich. W trakcie spotkania omówiono rezultaty projektów
przeprowadzonych w Koœciele Pokoju w 2007 roku oraz dyskutowano w gronie osób
kompetentnych o planach na nowy 2008 rok. Parafia w kolejnych latach, aby
wprowadziæ w ¿ycie wszystkie zamierzone cele, potrzebuje wspó³pracy i przychylnoœ-
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ci ze strony instytucji kultury i samorz¹dów. Rezultatem obecnoœci mediów by³y
artyku³y prasowe: Gazeta Wyborcza (01.02.2008) "Œwi¹tynia Pokoju bêdzie jak
nowa", Rzeczpospolita (03.02.2008): Œwidnica na trasie europejskiej wêdrówki",
Wiadomoœci Œwidnickie (04.02.2008): "¯eglarska Promocja", Zabytki Heritage
(04.2008): "Œwiêta ksiêga bez s³ów", "566 mil zamorskiej podró¿y".
Spotkanie na placu Pokoju oraz rozmowa zainteresowanych osób i instytucji
bêdzie dobrym, mamy nadziejê, pocz¹tkiem kolejnego etapu wspó³pracy.
"Odkrywamy Koœció³ Pokoju".
Ponad 100 przewodników turystycznych i w³aœcicieli biur podró¿y przyby³o
w sobotê 26 kwietnia 2008 roku na niecodzienne spotkanie pt.: "Odkrywamy Koœció³
Pokoju w Œwidnicy". Dotychczas bywali oni w œwi¹tyni zawodowo, a tym razem
wyst¹pili w roli goœci. Zaproszenie przyjêli m. in. Marek Szot - prezes Klubu Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK Wroc³aw-Fabryczna oraz Barbara Kopyd³owska - wicerzewodnicz¹ca Komisji Przewodnickiej Zarz¹du G³ównego PTTK.
Rangê spotkania sw¹ obecnoœci¹ zaznaczy³ równie¿ zwierzchnik Diecezji
Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Ryszard Bogusz. - Takie
spotkania s¹ jak najbardziej potrzebne - zarówno dla przewodników, jak i administratora zabytku. Niekonwencjonalne zwiedzanie "od dachu po piwnice" sprawia, ¿e
ci, którzy oprowadzaj¹ turystów, maj¹ mo¿liwoœæ przekazania im wiêcej informacji i
ciekawych faktów, a przecie¿ prezentacja i wra¿enie, jakie dany obiekt po sobie
pozostawia, od tego w³aœnie zale¿y - powiedzia³.
Gospodarz Koœcio³a Pokoju ks. radca Waldemar Pytel rozpocz¹³ wêdrówkê po
œwi¹tyni od zwiedzania… strychu - miejsca, które dla turystów jest niedostêpne.
Zajrzenie do wnêtrza ló¿ w koœciele, dotkniecie starych balustrad, pos³uchanie, jak
piêknie brzmi¹ jedne z najstarszych organów na Dolnym Œl¹sku oraz spacer Alej¹
Lipow¹ na cmentarzu pozwoli³y zgromadzonym goœciom spojrzeæ na ten unikatowy
obiekt, wpisany na œwiatow¹ listê zabytków UNESCO, z innej perspektywy.
Organizatorzy imprezy dali mo¿liwoœæ odkrycia placu Pokoju na nowo,
dostrze¿enia szczegó³ów, które zwykle umykaj¹ turystom. - Dziêki tego typu przedsiêwziêciom podnosimy swoje kwalifikacje. Dzisiaj Koœció³ Pokoju odkry³ przed nami
sporo urokliwych miejsc - mówi³ Marek Szot.
Andrzej Grabowski, przewodnik górski i pilot wycieczek z Kluczborka by³ pod
wra¿eniem detali. - Taka prozaiczna rzecz, jak kurz, osiadaj¹cy na o³tarzu, który
dostrzegliœmy z najwy¿szej empory - niesamowite prze¿ycie! Po jednym dniu na placu
Pokoju mo¿na ju¿ tylko stwierdziæ: by³em, widzia³em, prze¿y³em, pokocha³em i…
wrócê.
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"Rok Dialogu Miêdzykulturowego".
Ka¿dego roku latem jest wiele powodów, by przyjœæ do Koœcio³a Pokoju. Miejsce
to codziennie têtni ¿yciem, a turyœci od rana a¿ do póŸnego popo³udnia zaludniaj¹
Plac Pokoju pod¹¿aj¹c w kierunku œwi¹tyni. Poœród wakacyjnej codziennoœci s¹ tak¿e
chwile szczególnie wa¿ne, które przyci¹gaj¹ tu nie tylko osoby chc¹ce zwiedziæ
zabytek UNESCO, ale tak¿e melomanów, mi³oœników sztuki. Takimi niezwyk³ymi
momentami z pewnoœci¹ s¹ koncerty, artystyczne plenery czy wernisa¿e ró¿nych wystaw. Zapocz¹tkowana w 2007 roku idea "Artystycznego Lata w Koœciele Pokoju"
w roku 2008 by³a kontynuowana, a nawet zosta³a wzbogacona o nowe formy
dzia³añ. W 2008 roku projekt pt.: "Kulturalne Lato w Koœciele Pokoju" spotka³ siê ze
szczególnym wyró¿nieniem, poniewa¿ uzyska³ patronat Europejskiego Roku Dialogu
Miêdzykulturowego.
Poszanowanie i promocja ró¿norodnoœci kulturowej, narodowej i wyznaniowej to idea, która urzeczywistniana jest od lat w trakcie ró¿nych spotkañ w Koœciele
Pokoju. Dlatego te¿ Narodowe Centrum Kultury w 2008 roku bez wahania uhonorowa³o projekt parafii patronatem Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego.
Tak wiêc obozy, warsztaty, koncerty, wernisa¿e odbywaj¹ce siê w 2008 roku przy
Koœciele Pokoju by³y sygnowane europejskim znakiem i zyska³y oprócz presti¿u tak¿e
wiêksze zainteresowanie spo³ecznoœci lokalnej. Aby otrzymaæ wsparcie Wspólnoty,
Parafia musia³a zg³osiæ projekt spe³niaj¹cy kryteria okreœlone przez Komisjê
Europejsk¹, w zamian uzyska³a wiele korzyœci promocyjnych.
"Us³ysz muzykê najwiêkszego drewnianego koœcio³a w Europie".
Ciekawostk¹, a zarazem atutem, jest istnienie dwóch instrumentów organowych
w Koœciele Pokoju. Ma³e tzw. organy o³tarzowe odrestaurowane jeszcze w latach 90.
s¹ czêsto wykorzystywane podczas koncertów czy prezentacji muzycznych. Niestety,
drugi instrument tzw. du¿e organy od 10 lat milcz¹. Zabezpieczone jeszcze pod
koniec lat 90. - na czas remontu œcian œwi¹tyni - s¹ zbyt zniszczone, aby bez naprawy
mog³y dalej s³u¿yæ podczas nabo¿eñstw czy koncertów. Du¿e organy w Koœciele
Pokoju wymagaj¹ gruntownego remontu i parafia chc¹c zainteresowaæ spo³ecznoœæ
lokaln¹, zainicjowa³a projekt pn.: "Us³ysz muzykê najwiêkszego drewnianego koœcio³a w Europie", którego celem jest pozyskanie œrodków na remont instrumentu.
Pierwszymi dzia³aniami, jakie zosta³y podjête w ramach projektu by³o otwarcie,
w maju 2008 roku, w Hali Chrztów wystawy na temat historii, budowy i stanu obecnego instrumentu oraz nagranie p³yty-cegie³ki.
Kolejn¹ inicjatyw¹ by³o zorganizowanie w Koœciele Pokoju - w ka¿dy poniedzia³ek
od czerwca do sierpnia, o godz. 12.45 - kwadransów muzyki organowej. Dodatkowo
ka¿dy, kto zechcia³ przy³¹czyæ siê do akcji zbierania œrodków finansowych na remont
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instrumentu i zakupi³ po koncercie muzyczn¹ p³ytê CD, otrzyma³ zaproszenie na
pyszn¹ kawê do Cafe 7, kawiarni-galerii znajduj¹cej siê w budynku bramnym przy
wejœciu na plac Pokoju.
"Droga do Tolerancji - 300 lat ugody altransztadzkiej."
W lipcu i sierpniu w Hali Chrztów Koœcio³a Pokoju mo¿na by³o obejrzeæ wystawê
pt.: "Droga do Tolerancji - 300 lat ugody altransztadzkiej." Ta interesuj¹ca ekspozycja by³a równie¿ bardzo wa¿na dla œwidnickiej parafii, gdy¿ w³aœnie na placu Pokoju
po dziœ dzieñ s¹ widoczne efekty zawarcia ugody. Dopiero w 1708 roku - czyli 50 lat
po wybudowaniu Koœcio³a Pokoju - w odleg³oœci 50 metrów od œwi¹tyni wolno by³o
ewangelikom postawiæ wolnostoj¹c¹ dzwonnicê. A ogl¹daj¹cy wystawê mogli zrozumieæ, dlaczego Koœció³ Pokoju zosta³ wybudowany bez wie¿y i dzwonów, co nie by³o
podyktowane ekstrawagancj¹ ówczesnych projektantów czy kaprysem wiernych,
a jedynie trudnymi do spe³nienia warunkami powstania koœcio³a.
Homo Ludens czyli 9. edycja Festiwalu Bachowskiego.
Koncerty odbywa³y siê od 19 do 26 lipca. Cztery wieczory z barokow¹ muzyk¹
mia³y miejsce w oryginalnym barokowym wnêtrzu Koœcio³a Pokoju. Wydarzeniem
muzycznym i zarazem teatralnym tej edycji festiwalu by³o wystawienie opery
Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara". Kierownikiem muzycznym projektu by³ Jan Tomasz Adamus, zaœ re¿yserem Jan Peszek. Jak co roku, równie¿ i ta
edycja festiwalu by³a okazj¹ do spotkania siê m³odych muzyków podczas kursów mistrzowskich. Tym razem mo¿na by³o zapisaæ siê na warsztaty skrzypcowe, wiolonczelowe lub klawesynowe. Muzycy bior¹cy udzia³ w kursie klawesynowym, który
prowadzi³ Mark Toporowski, w ramach podsumowania kursu koncertowali wraz
z orkiestr¹ festiwalow¹, 24 lipca przed publicznoœci¹ w Koœciele Pokoju. By³a to
unikalna okazja pos³uchania koncertów na kilka klawesynów równoczeœnie, co
zdarza siê niezwykle rzadko choæby ze wzglêdu na problemy logistyczne, jakich nastrêcza organizacja takich koncertów.
Obóz epigraficzny.
Wspólnym tematem dla dwóch letnich imprez na placu Pokoju by³ zabytkowy
i nieco tajemniczy cmentarz okalaj¹cy Koœció³ Pokoju. Jedn¹ z nich by³ obóz epigraficzny w dniach od 15 do 25 lipca. By³o to wakacyjne, ale zarazem robocze,
spotkanie studentów z trzech uniwersytetów: zielonogórskiego, poznañskiego
i szczeciñskiego. Co m³odzi ludzie robili latem na œwidnickim cmentarzu? Otó¿, cierpliwie i z zapa³em odczytywali inskrypcje z cmentarnych nagrobków i epitafiów, by
w ten sposób dowiedzieæ siê czegoœ nowego o minionych czasach i ludziach, którzy
zamieszkiwali ten region przed nami.
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Warsztaty graficzne.
Równie¿ dla m³odzie¿y ze œwidnickiego MDK-u, która od 21 do 26 lipca bra³a
udzia³ w warsztatach graficznych, inspiracj¹ - i tematem zarazem - by³a w tym roku
stara nekropolia na placu Pokoju. Zachêt¹ do wziêcia udzia³u w warsztatach by³a
z pewnoœci¹ mo¿liwoœæ po³¹czenia artystycznej pasji z mo¿liwoœci¹ przebywania jednoczeœnie w mi³ym towarzystwie oraz urokliwym miejscu…
"Bia³a Noc".
W zabytkowym otoczeniu Koœcio³a Pokoju - wspaniale ³¹cz¹cym rzeŸbê, malarstwo i architekturê - spotka³y siê dwa œwiaty: zachodnioeuropejska kultura i wiedza
oraz mistyczna tradycja dŸwiêków Tybetu i ca³ej Azji. Okazj¹ do tego szczególnego
spotkania by³a "Bia³a Noc w Koœciele Pokoju", która przesz³a nasze najœmielsze
oczekiwania. W spotkaniu uczestniczy³o bowiem oko³o 250 osób!
Zazwyczaj, kiedy drzwi koœcio³a zamykaj¹ siê za ostatnimi zwiedzaj¹cymi, plac
Pokoju pustoszeje. Jedynie nieliczni spacerowicze wolnym krokiem okr¹¿aj¹
œwi¹tyniê… Czasem chwytaj¹ za klamkê jednych z dwudziestu oœmiu koœcielnych
drzwi wejœciowych w nadziei, ¿e mo¿e uda siê o póŸnej porze zwiedziæ zabytek. Dla
tych wszystkich, którzy chcieli wejœæ do Koœcio³a Pokoju "po godzinach" Bia³a Noc
by³a niepowtarzaln¹ okazj¹.
Do Koœcio³a Pokoju zwykle przybywaj¹ turyœci z ca³ej Polski, Europy, a nawet œwiata. Tego wieczoru drzwi œwi¹tyni zosta³y otwarte przede wszystkim dla Œwidniczan,
a ka¿dy w tym wyj¹tkowym miejscu móg³ znaleŸæ coœ interesuj¹cego dla siebie.
Organizatorzy w trakcie wieczoru zaproponowali goœciom trzy spotkania - z histori¹,
nauk¹ i sztuk¹.
Spotkanie z histori¹. Tego wieczoru w rolê przewodnika po œwi¹tyni wcieli³ siê
sam gospodarz Koœcio³a Pokoju ks. Waldemar Pytel. Dlaczego jest to wyj¹tkowe?
Na co dzieñ bowiem turyœci odwiedzaj¹cy œwi¹tyniê mog¹ wys³uchaæ odtwarzanego
z p³yty tekstu historii. Pragnêliœmy jednak, aby podczas tego wyj¹tkowego spotkania
goœcie wys³uchali opowieœci proboszcza, nie tylko o historii koœcio³a, ale równie¿
o ewangelicyŸmie.
Spotkanie z nauk¹. Epigrafika zagoœci³a tego lata na placu Pokoju za spraw¹ kilkunastu studentów z ca³ej Polski. Zaanga¿owanie i zapa³, jaki towarzyszy³ im przez ca³y
obóz, zaowocowa³y wspania³ym rezultatem: uda³o siê spisaæ i odczytaæ po³owê
napisów, jakie znajduj¹ siê na epitafiach i nagrobkach z cmentarza Koœcio³a Pokoju.
Co takiego ciekawego nasi przodkowie pisali na tych kamiennych tablicach? O swoich
odkryciach opowiedzia³ podczas plenerowej prezentacji multimedialnej dr Adam
Górski, naukowy opiekun letniego obozu. Z rezultatami letnich dociekañ
naukowych studentów zapoznaliœmy siê podczas zwiedzania wystawy "O epi-
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grafice", której ekspozycja by³a przez ca³y wrzesieñ w Hali Chrztów Koœcio³a Pokoju.
Spotkanie ze sztuk¹. Tego wieczoru zaprezentowa³y swoje prace graficzne dzieci
z M³odzie¿owego Domu Kultury - uczestnicy letnich warsztatów graficznych.
Fragmenty ¿elaznych ornamentów zdobi¹cych nagrobki, finezyjnie wykute w kamieniu zdobienia epitafiów oraz wszêdobylski bluszcz czyli… atmosfera zabytkowego
placu Pokoju zainspirowa³a w tym roku m³odych twórców, którzy doskonal¹c swój
artystyczny warsztat wykonali piêkne grafiki. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ we
wrzeœniu w Hali Chrztów Koœcio³a Pokoju.
Poszanowanie oraz promocja ró¿norodnoœci kulturowej, narodowej i wyznaniowej - to idea, która towarzyszy³a wszystkim kulturalnym poczynaniom tego lata na
Placu Pokoju. Dlatego te¿ podczas "Bia³ej Nocy" w czasie plenerowego koncertu na
Placu Pokoju zabrzmia³y misy i gongi tybetañskie - instrumenty z innego krêgu kulturowego, które towarzysz¹ cz³owiekowi od ponad piêciu tysiêcy lat. W przesz³oœci
dŸwiêkiem mis i gongów ostrzegano przed niebezpieczeñstwem, oddawano czeœæ,
odmierzano czas, ale równie¿ leczono i uzdrawiano ludzi. Uczestnicy tego jedynego
w swoim rodzaju koncertu, oddali siê we w³adanie wszechogarniaj¹cym dŸwiêkom
i mogli osobiœcie sprawdziæ moc ich niezwyk³ej muzyki.
W trakcie "Bia³ej Nocy" nie mog³o zabrakn¹æ muzyki Bacha. Wielu melomanom
od lat Koœció³ Pokoju kojarzy siê z miejscem, gdzie ka¿dego roku odbywaj¹ siê koncerty Festiwalu Bachowskiego i Miêdzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Nie trudno jednak zachwyciæ siê muzyk¹ Bacha i Frescobaldiego we wnêtrzu tak
wyj¹tkowym jak tej œwi¹tyni. Dla wielu tego wieczoru najwiêksz¹ niespodziank¹
i przyjemnoœci¹ by³ koncert w wykonaniu Marcina Armañskiego, Doroty
Kurowskiej oraz Ma³gorzaty Zuchowicz.
Jubileuszowe spotkanie ewangelickich przewodników.
Dziesi¹te spotkanie ewangelickich przewodników turystycznych odby³o siê
w dniach 3-5 paŸdziernika 2008 roku w Œwidnicy. W ten paŸdziernikowy weekend
zjecha³o do Koœcio³a Pokoju dwudziestu trzech przewodników turystycznych
z Cieszyna, Dzier¿oniowa, Goleszowa, Gdañska, Katowic, Kielc, Minkowic O³awskich,
Rybnika, Ustronia, Warszawy, Wis³y i Wroc³awia. Najliczniejsz¹ (8 przewodników)
okaza³a siê grupa z Wis³y. Gospodarzami spotkania pt.: "Odkrywamy Koœció³ Pokoju
w Œwidnicy" byli - œwidnicka parafia oraz Gra¿yna Biernat, przewodniczka
z Dzier¿oniowa. Intencj¹ gospodarzy by³o pokazaæ przyby³ym rzeczy najpiêkniejsze
i najciekawsze na Dolnym Œl¹sku. Oczywiœcie zwiedzanie rozpoczê³o siê od wizyty w
Koœciele Pokoju. Goœcie ulegli atmosferze œwi¹tyni i z zachwytem w czasie wieczornej
kolacji opowiadali jakie wra¿enie wywar³ na nich widok na o³tarz z wysokoœci trzeciej empory, mo¿liwoœæ zajrzenia do ló¿ czy wejœcie na koœcielny strych po w¹skich,
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mocno nadszarpniêtych przez czas, schodach. Z pewnoœci¹ dope³nieniem pozytywnych doznañ by³ koncert organowy w wykonaniu kantora Marcina Armañskiego,
któremu towarzyszy³a sopranistka Joanna Szczepankiewicz-Bartek. W programie
koncertu znalaz³y siê utwory J. S.Bacha, W. A. Mozarta, J. Pachelbela, H. Scheidemanna, T. Albinoniego.
Koœció³ Pokoju to, dla nas wspó³czesnych parafian, œwiadectwo g³êbokich uczyæ
religijnych tych, którzy ¿yli przed nami i najpierw z wielkim zaanga¿owaniem
budowali œwi¹tyniê, a potem chronili j¹ w chwilach wojen i dbali o ni¹ w czasie pokoju. Przypominaj¹c sobie fakty z przesz³oœci zaprezentowaliœmy nasze dziœ i jutro
w Koœciele Pokoju.
Sobotnia wycieczka na trasie: Czartowska Ska³a - Œwierzawa - Organy
Wielis³awskie - Nowy Koœció³ - Z³otoryja - Jawor, by³a prawdziwym rarytasem nie tylko
dla poszukiwaczy z³ota - wizyta w Muzeum Z³ota w Z³otoryi, ale tak¿e dla mi³oœników
piêknych widoków - wejœcie na Czartowsk¹ Ska³ê, czy podziwianie Wielkich Organów
Wielis³awskich gdzie na 80. metrowym urwisku skalnym mo¿na zaobserwowaæ
wykrystalizowane porfiry kwarcowe w formie s³upów o przekroju piêcio-, szeœcio- lub
czworobocznym. Na szlaku podró¿y znalaz³ siê równie¿ jeden z najcenniejszych
zabytków architektury romañskiej - XIII wieczny koœció³ w Œwierzawie.
Niedzielne nabo¿eñstwo, w którym uczestniczyli goœcie by³o okazj¹ do wspólnej
spo³ecznoœci, a rozmowy przy kawie sposobnoœci¹ do wzajemnego poznania siê i byæ
mo¿e kontynuowania zawi¹zanych znajomoœci.
Projekt pn.: "Europejska Wyprawa Œladami Christiana Czepki"
Pierwszym etapem projektu by³o wydanie drukiem pamiêtnika Christiana Czepki pt.:"Podró¿ szwedzka". Odkrycie po 350 latach niesamowitych zapisków z podró¿y po Europie cz³owieka zaanga¿owanego w powstanie Koœcio³a Pokoju w Œwidnicy,
zainspirowa³o nas - wspó³czesnych œwidniczan - do odwiedzenia miejsc, które niegdyœ
wspar³y finansowo budowê œwi¹tyni. Czepko wyruszy³ ze Œwidnicy 5 maja 1654 roku.
Wêdrowa³ pieszo, jecha³ konno lub p³yn¹³ statkiem i dociera³ do kolejnych miast.
Jego misja wiod³a przez Polskê, Niemcy, Daniê a¿ do Szwecji. Trafia³ na ówczesne
dwory, rozmawia³ z bogatymi, wp³ywowymi magnatami. I wszêdzie szuka³ finansowego wsparcia dla idei budowy Koœcio³a Pokoju w Œwidnicy. Jaka¿ olbrzymia determinacja nim kierowa³a! Z pamiêtnika Christiana Czepki - bohatera, podró¿nika, dowiadujemy siê, i¿ wraz z towarzyszem przeby³ on 3679 km, docieraj¹c na Dwór Królewski w Sztokholmie. Bohater skrzêtnie w swoim dzienniku opisywa³ z kim siê spotka³, co widzia³ i gdzie by³. Dlatego te¿ pamiêtnik Czepki jest dziœ Ÿród³em cennych,
historycznych i socjologicznych informacji. Jêzykoznawcy zapiski te zestawiaj¹ z innym wa¿nym utworem z tego okresu - "Pamiêtnikami" Jana Chryzostoma Paska.
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Nasz¹ intencj¹ nie jest, jak przed laty, zbieranie funduszy, ale podziêkowanie
i nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy instytucjami - obiektami UNESCO, które niegdyœ
znalaz³y siê na trasie wêdrówki Czepki. Idea jest niezwykle interesuj¹ca, bowiem
okaza³o siê, ¿e pomiêdzy Œwidnic¹ a Sztokholmem obecnie znajduje siê a¿ 11 zabytków z Listy Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego. Miejsca UNESCO odgrywaj¹
wspó³czeœnie wa¿n¹ rolê, bêd¹c ¿ywym œwiadectwem historii i kultury. Ksi¹¿ka wydana zosta³a w trzech wersjach jêzykowych. Orygina³em jest tekst staroniemiecki.
T³umaczenie polskie zosta³o poddane stylizacji barokowej. Wersja angielska pamiêtnika ma wymiar uniwersalny. To wspó³czesny przek³ad zrozumia³y dla ka¿dego czytelnika. Wydanie ksi¹¿ki by³o mo¿liwe dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Urzêdu Miejskiego w Œwidnicy oraz œwidnickiej parafii.
Spektakl "M¹dry tak nie podró¿uje…"
Promocji ksi¹¿ki Christiana Czepki "Podró¿ szwedzka" towarzyszy³ spektakl
teatralny pt.: "M¹dry tak nie podró¿uje…", w ca³oœci oparty na pamiêtniku. 14 grudnia 2008 roku w sali teatralnej Œwidnickiego Oœrodka Kultury wyst¹pili artyœci Starego Teatru w Krakowie oraz Piwnicy pod Baranami. Muzykê do przedstawienia skomponowa³ Andrzej Zarycki - krakowski kompozytor muzyki teatralnej i filmowej.
Wspó³pracowa³ m.in. z Piwnic¹ pod Baranami oraz Ew¹ Demarczyk. Pisa³ równie¿
muzykê do piosenek Barbary Stêpniak, Katarzyny Jamróz, Pauliny Bisztygi, Katarzyny Groniec, Janusza Radka. Podczas spektaklu nast¹pi³o prawykonanie
przedmowy Magistra Oleariusa, która rozpoczyna "Podró¿ szwedzk¹".
Promocja ksi¹¿ki by³a jednoczeœnie inauguracj¹ projektu Europejska Wyprawa
Œladami Christiana Czepki. Europejska Wyprawa to w naszym zamyœle odtworzenie
historycznej podró¿y po Polsce, Niemczech, Danii i Szwecji jako rodzaj podziêkowania za pomoc finansow¹ i wsparcie polityczne oraz prezentacji dziejów Koœcio³a Pokoju i miasta Œwidnicy.
Wyprawa bêdzie odtworzona, na ile jest to mo¿liwe, z wykorzystaniem ubiorów,
œrodków lokomocji, elementów ekwipunku i towarzysz¹cej mu-zyki z XVII w.
Jednoczeœnie zostanie wykorzystany ca³y arsena³ nowoczesnej komunikacji - kamery
internetowe, telebimy, przekazy satelitarne. Wyprawie bêd¹ tak¿e towarzyszyæ dziennikarze i ekipa filmowa.
W foyer teatru goœcie obejrzeli wystawê oraz prezentacjê multimedialn¹ poœwiêcon¹ Europejskiej Wyprawie. Od niedzieli 14 grudnia w kawiarni Cafe 7 na placu Pokoju mo¿na tak¿e ogl¹daæ wystawê Destination Gotland. Warto dodaæ, ¿e inauguracjê projektu zaszczyci³o wielu goœci. Oprócz w³adz miasta, powiatu, radnych udzia³
wziê³y w³adze naszej diecezji z bp. Ryszardem Boguszem i kuratorem diecezjalnym
dr. Maciejem Lisem na czele.
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Dekada Lutra.
W dniu Pami¹tki Reformacji, 31 paŸdziernika, w czasie uroczystego nabo¿eñstwa
zainaugurowaliœmy w naszej parafii obchody Dekady Lutra. Ju¿ w czasie jednego
z posiedzeñ Rady Parafialnej zastanawialiœmy siê, w jaki sposób mo¿emy obchodziæ
ten wielki jubileusz, ale tak¿e co po nim pozostanie. Lista pomys³ów jest nadal
otwarta. Postanowiliœmy, ¿e w czasie ka¿dego nabo¿eñstwa a¿ do 2017 roku czytane
bêd¹ fragmenty pism reformatorów, b¹dŸ inne dzie³a zwi¹zane z Reformacj¹.
Niektórzy z nas mieli obawy, ¿e wyd³u¿y siê nabo¿eñstwo. Czy tak siê sta³o? Sami
widzicie, ¿e nie! Myœlê, ¿e jest to potrzebne dla naszej to¿samoœci, ale ma te¿ charakter misyjny, szczególnie zachêcaj¹cy do refleksji dla osób z zewn¹trz.
Nagrody.
Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu.
Aktywnoœæ Koœcio³a Pokoju zosta³a dostrze¿ona przez ekspertów i w 2008 zosta³
on szczególnie wyró¿niony przez Kapitu³ê Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska otrzymuj¹c presti¿ow¹ nagrodê - Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. Nagroda
zosta³a przyznana "za propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz idei ekumenizmu". Proboszcz parafii ks. Waldemar Pytel, który 27 wrzeœnia 2008 roku odbieraj¹c
wyró¿nienie stwierdzi³, i¿ nagroda ta jest szczególnie wa¿na dla parafii, poniewa¿
udowadnia, ¿e Koœció³ Pokoju od lat - oprócz swojej zasadniczej religijnej roli - pe³ni
tak¿e rolê kulturotwórcz¹, docenion¹ w regionie. A o Koœciele Pokoju mówi siê ju¿,
¿e jest ambasadorem kultury Dolnego Œl¹ska.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Drugim wyró¿nieniem - równie¿ w 2008 roku - zosta³ uhonorowany gospodarz
Koœcio³a Pokoju - ks. Waldemar Pytel. Otrzyma³ on Medal Komisji Edukacji Narodowej, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zas³ugi
dla oœwiaty i wychowania. To honorowe wyró¿nienie jest zwieñczeniem - i zarówno
zachêt¹ na przysz³oœæ - wspó³pracy z m³odzie¿¹, jaka ma miejsce w Koœciele Pokoju
przy okazji licznych imprez organizowanych w³aœnie z myœl¹ o m³odych ludziach.
Warsztaty plastyczne, obozy epigraficzne, muzyczne kursy mistrzowskie, spotkania
dydaktyczne oraz koncerty muzyczne w œwidnickich liceach na sta³e wpisa³y siê
w kalendarz imprez kulturalno-edukacyjnych parafii. Niezwykle cieszy fakt, ¿e
w³aœnie ta forma dzia³alnoœci koœcio³a zosta³a doceniona.
(ks. radca Waldemar Pytel)

Wroc³aw, parafia Opatrznoœci Bo¿ej.
W roku sprawozdawczym poœwiêconym w naszym koœciele misji i ewangelizacji
praca ewangelizacyjno-misyjna by³a kontynuowana i rozwijana w dziedzinach
zapocz¹tkowanych w latach ubieg³ych.
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Nabo¿eñstwa i godziny biblijne.
W parafii i filia³ach regularnie odbywa³y siê niedzielne i œwi¹teczne nabo¿eñstwa.
Regularnie odbywa³y siê tak¿e godziny biblijne, w których uczestniczy³o œrednio ok.
pietnastu osób. Tak, jak dotychczas, w ubieg³ym roku, oprócz studiów biblijnych
staraliœmy siê poruszaæ bie¿¹ce tematy z takich dziedzin jak: etyka, cz³owiek
w spo³eczeñstwie, ekumenia i.in.
Stacja Socjalna.
S³u¿bê posiadaj¹c¹ charakter misyjny nadal prowadzi³a Stacja Diakonijna œwiadcz¹ca us³ugi pielêgnacyjno-pielêgniarskie osobom chorym i niepe³nosprawnym, nie
tylko wyznania ewangelickiego, ale wszystkim, którzy potrzebuj¹ pomocy.
Dzia³alnoœæ m³odzie¿owa.
Regularnie w ka¿dy czwartek odbywa³y siê spotkania m³odzie¿owe, w których
uczestniczy³o 30-40 osób. Dodatkowo kontynuowane by³y spotkania sportowe na sali
gimnastycznej: siatkówka oraz karate. Zajêcia s¹ otwarte dla osób spoza naszej
parafii, które póŸniej zapraszane s¹ do udzia³u w spotkaniach i nabo¿eñstwach
m³odzie¿owych. Trzy osoby spoza naszego koœcio³a zaczê³y regularnie uczestniczyæ
w niedzielnych nabo¿eñstwach.
W niedzielê, 15 czerwca, zorganizowano tradycyjne nabo¿eñstwo rodzinne
(prowadzone wed³ug liturgii m³odzie¿owej) po³¹czone z rozdaniem œwiadectw
z nauczania koœcielnego. Kazanie wyg³osi³ bp Ryszard Bogusz.
Ponadto, raz na kwarta³, odbywa³y siê tygodniowe nabo¿eñstwa m³odzie¿owe
po³¹czone ze spowiedzi¹ i Komuni¹ Œwiêt¹. Dziêki plakatom i ulotkom w nabo¿eñstwach bra³o udzia³ wiele osób spoza naszej parafii. Nabo¿eñstwo kierowane by³o
g³ównie do m³odzie¿y studiuj¹cej i pracuj¹cej. W czasie ka¿dego z nabo¿eñstw do
Komunii przystêpowa³o 40-50 m³odych osób.
W czasie wakacji odby³y siê parafialne Dni Dobrej Nowiny (11-13 sierpnia).
Odbywa³y siê po raz pierwszy w naszej parafii. Otwarte by³ dla dzieci spoza koœcio³a.
Bractwo Turystyczne oraz Klub Rodzica.
Nadal sw¹ dzia³alnoœæ kontynuowa³y grupy, których celem jest integracja dzieci,
rodziców oraz m³odych ma³¿eñstw parafii. Bractwo Turystyczne jest nastawione
przede wszystkim na aktywny wypoczynek. Zorganizowano m.in. bal karnawa³owy
dla dzieci i rodziców (1 lutego), poszukiwanie wielkanocnych jajek w lesie na terenie
Œlê¿añskiego Parku Krajobrazowego (2 Dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych - 23 marca),
Wyjazd integracyjny dla rodzin do Szklarskiej Porêby (25-27 kwietnia), Piknik dla
Rodzin w Obornikach Œl¹skich (19 wrzeœnia), Bal dla rodzin z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci (22 listopada), Koncert ewangelizacyjny Tomasza ¯ó³tko (27 listopa-
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da). W opisanych przedsiêwziêciach uczestniczy wiele osób, które nie s¹ cz³onkami
naszego koœcio³a ale czêsto zaczynaj¹ z nim sympatyzowaæ. Niektórzy, po czasie,
decyduj¹ siê na dokonanie konwersji.
Klub Rodzica jest z kolei propozycj¹ dla tych rodziców i dzieci, którzy nie maj¹
czasu albo mo¿liwoœci uczestniczenia w propozycjach Bractwa Turystycznego. Klub
organizuje spotkania dla rodziców w sali parafialnej organizuj¹c jednoczeœnie odrêbne zajêcia dla dzieci. Rodzice maj¹ wiêc czas porozmawiaæ o swoich sprawach czy
problemach, dzieci zaœ w tym samym czasie uczestnicz¹ w zajêciach przygotowanych
przez panie prowadz¹ce Szkó³ki Niedzielne.
Oczywiœcie obie powy¿sze propozycje nie s¹ z za³o¿enia dzia³aniami ewangelizacyjno-misyjnymi. Znalaz³y siê jednak w niniejszym sprawozdaniu, poniewa¿ zwieraj¹
pewne - w mojej ocenie istotne - elementy tzw. misji wewnêtrznej. Jednym
z widocznych skutków dzia³ania obu grup jest utrzymanie wysokiej frekwencji dzieci
uczestnicz¹cych w szkó³kach niedzielnych (w zale¿noœci od niedzieli ich liczba waha
siê od 15-35 dzieci) oraz dalszy wzrost liczby m³odych ma³¿eñstw, które
przyprowadzaj¹c dzieci na szkó³kê uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie.
Dzia³alnoœæ ekumeniczna i edukacyjna.
Nadal kontynuowaliœmy spotkania w koœciele z uczniami wroc³awskich szkó³. Od
piêciu lat w programie prawie ka¿dego gimnazjum i liceum oraz wiêkszoœci szkó³
podstawowych znalaz³a siê tzw. ekumeniczna wêdrówka po Dzielnicy Czterech
Œwi¹tyñ. W zwi¹zku z tym, kilka razy w miesi¹cu do naszego koœcio³a przychodzi³y
grupy m³odzie¿y, aby wys³uchaæ prelekcji na temat historii i nauki koœcio³a ewangelickiego oraz dzia³alnoœci naszej parafii. Spotkania te by³y tak¿e okazj¹ do zadawania przez m³odzie¿ pytañ i do dyskusji na tematy zwi¹zane z naszym koœcio³em.
Wed³ug naszych szacunków w ubieg³ym roku, podobnie jak w poprzednim, nasz koœció³ odwiedzi³a rekordowa liczba dzieci i m³odzie¿y - ponad 2000 osób.
W ubieg³ym roku nasza parafia po raz siódmy z rzêdu wziê³a czynny udzia³ we
wroc³awskim Festiwalu Nauki organizowanym przez Uniwersytet Wroc³awski.
W ramach festiwalu zorganizowaliœmy, ciesz¹ce siê z roku na rok coraz wiêkszym
zainteresowaniem spotkanie, dla ponad 500-osobowej grupy mieszkañców
Wroc³awia zainteresowanych nauk¹ i dzia³alnoœci¹ naszego koœcio³a.
Co prawda, ¿adne z powy¿szych trzech przedsiêwziêæ tak¿e nie ma celu typowo
misyjnego, niemniej wspominam o nich, poniewa¿ "skutki" tych dzia³añ bywaj¹
misyjne. Dziêki takim spotkaniom znacz¹co wzros³a liczba osób zainteresowanych
naszym koœcio³em, które póŸniej umawia³y siê na indywidualne spotkania, a dziewiêæ
z tych osób w ubieg³ym roku wst¹pi³o do naszej parafii.
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Koncerty.
Dzia³alnoœæ koncertowa, równie¿ nie ma wprost charakteru ewangelizacyjnomisyjnego, dlatego w niniejszym sprawozdaniu nie wymieniê wszystkich, które
odby³y siê w naszym koœciele w roku sprawozdawczym. By³o ich wiele.
Wspomnê jedynie o cyklu wieczornych koncertów: Letnie Koncerty Organowe
u Bo¿ej Opatrznoœci (we wszystkie niedziele sierpnia) oraz jednym koncercie Adwent
u Bo¿ej Opatrznoœci. Pewn¹ oryginalnoœci¹ koncertów by³o wprowadzenie do programu krótkiej medytacji biblijnej maj¹cej na celu przybli¿yæ publicznoœci (w 90 procentach spoza naszego koœcio³a) ewangelickiego rozumienia Bo¿ego S³owa, a w tym
takich pojêæ jak Ewangelia, ³aska, usprawiedliwienie…
W czwartek, 27 listopada, w naszym koœciele odby³ siê tak¿e ewangelizacyjny koncert Tomasza ¯ó³tko.
Kontakty z mediami.
W ubieg³ym roku staraliœmy siê kontynuowaæ dobr¹ wspó³pracê z wroc³awskimi
mediami. Staraliœmy siê, aby prasa, radio i telewizja zamieszcza³y regularne relacje
z obchodów wa¿nych œwi¹t i uroczystoœci w naszym koœciele.
W wigiliê 2008 tradycyjnie odby³a siê transmisja ewangelickiego nabo¿eñstwa
z naszego koœcio³a za poœrednictwem TVP3 Wroc³aw. Po raz trzeci z rzêdu otrzymaliœmy na tyle du¿o czasu antenowego, ¿e mog³o zostaæ zarejestrowane i wyemitowane pe³ne nabo¿eñstwo ze spowiedzi¹ i Komuni¹ Œwiêt¹.
Ponadto jako duszpasterze kilkakrotnie uczestniczyliœmy w telewizyjnych programach przybli¿aj¹c widzom naukê i dzia³alnoœæ koœcio³a. Prezentowaliœmy nasze
pogl¹dy m.in. na temat ekumenizmu oraz akcji œwi¹tecznej Prezent pod Choinkê.
Podsumowanie.
Jesteœmy Bogu wdziêczni za to, ¿e b³ogos³awi³ naszej dzia³alnoœci, dziêki czemu
w ubieg³ym roku nasza parafia po raz kolejny zanotowa³a wzrost liczby swoich
cz³onków (o 18 osób przy uwzglêdnieniu pogrzebów). Cieszymy siê, i¿ znów mo¿emy
powtórzyæ, ¿e dalej obserwujemy wzrost liczby sympatyków naszego koœcio³a uczestnicz¹cych w naszych nabo¿eñstwach. Chcemy byæ otwarci na wszystkich ludzi
i pragniemy dok³adaæ starañ, aby w naszym koœciele, ka¿dy poszukuj¹cy kontaktu
z Bogiem móg³ spotkaæ ¿ywe œwiadectwo Ewangelii o usprawiedliwieniu cz³owieka
z ³aski.
(ks. Marcin Orawski)

¯ary.
Parafia ¿arska z nielicznymi wyj¹tkami to zborownicy tradycyjnej wiary. Z racji
wieku nie jest ju¿ mo¿liwe dotarcie ze œwie¿ym powiewem ewangelicznym. Istnieje
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natomiast potrzeba edukacji, czêsto na poziomie podstawowym. Dlatego w roku
sprawozdawczym koncentrowano siê na przypomnieniu spraw elementarnych:
Apostolicum, Ojczenasza, Dekalogu (w naœwietleniu katechizmowym Marcina
Lutra). Tematyka ta wykorzystywana by³a na godzinach biblijnych oraz na lekcjach
przygotowuj¹cych do konfirmacji.
Ponadto kontynuowano wydawanie cotygodniowego biuletynu internetowego
"Pok³osie. S³owo do Ciebie" z mo¿liwoœci¹ jego bezp³atnej prenumeraty na adres
mailowy (obecnie ponad 3000 osób), a tak¿e pracê cosobotniego (w godz. 16-20)
telefonu zaufania "Effata" i czynnego non-stop maila zaufania (effata@luteraniezary.pl).
Rozdawano kalendarze biblijne, dodatki “Z Bibli¹ na co dzieñ” oraz literaturê
religijn¹. Osoby przygotowuj¹ce siê do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego otrzymywa³y
wspólnie specjalne tematyczne sms'y ze S³owem Bo¿ym.
Proboszcz szeœæ razy w roku nagrywa dla publicznego Radia Zachód audycje
"10 minut nad Bibli¹".
Do konwersji z wyznania rzymskokatolickiego przygotowuj¹ siê obecnie cztery
osoby.
(ks. Andrzej Dêbski)

ks. radca Edwin Pech
Przewodnicz¹cy Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej
Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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